
INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

 

Vážení rodiče, zasíláme Vám informace k zahájení školního roku na ZŠ Mozartova. 

STŘEDA 1. ZÁŘÍ  

 Pobyt žáků a rodičů 1. tříd ve škole plánujeme od 8:00 do 9:40. V případě příznivého počasí začne 

setkání ve školním atriu (při nepříznivém počasí proběhne vše ve třídách). Přivítáme prvňáčky 

a rodiče dostanou základní informace. V průběhu setkání budou prvňáčci za přítomnosti rodičů 

otestováni testování PCR testem.  

 Zahájení školního roku a testování PCR metodou pro žáky 2. - 9. tříd proběhne od 8:00 do 8:45. 

Poté žáci školu opustí. 

 Rodičům žáků 2. a 3. tříd nabízíme, pokud chtějí být přítomní u testování svých dětí, testování 

v prostoru školní jídelny v čase 7:00 – 7:15. Prosíme o dodržení času. 

 Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy je nutné mít nasazenou ochranu dýchacích cest. 

 Podrobnosti k testování a nošení ochrany dýchacích cest naleznete v přílohách. 

 V případě 

o ukončeného očkování dítěte; 

o pozitivním testu nemoci covid – 19 před méně než 180 dny; 

o absolvování antigenních nebo PCR testů v předepsaných lhůtách 

předejte škole (třídnímu učiteli) písemné potvrzení ze zdravotního zařízení (nestačí ukázat 

informaci na mobilu). 

 Pokud rodič nesouhlasí s testováním svého dítěte, předá o tom škole (třídnímu učiteli) podepsané 

prohlášení. 

 Tento den se žáci ve škole nepřezouvají. 

 Výdej předem objednaných obědů proběhne od 10:00 do 12:30. 

ČTVRTEK 2. ZÁŘÍ 

 Všichni žáci mají 1. – 4. vyučovací hodinu třídnické práce. 

 Od 5. vyučovací hodiny platí rozvrh hodin. 

 Konec vyučování a výdej obědu proběhne podle rozvrhu hodin. 

 Od tohoto dne se žáci ve škole přezouvají. 

PÁTEK 3. ZÁŘÍ 

 Vyučování probíhá dle rozvrhu hodin. 

 

Vážení rodiče, 

těšíme se na setkání s Vašimi dětmi – našimi žáky i s Vámi. Doufáme, že nás čeká rok s otevřenou školou. 

 

Za vedení a všechny pedagogy 

Mgr. Karel Opočenský 

ředitel školy 

 


